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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 5895

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

1

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

3

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

4

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Ο Υπουργός

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

9

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

11

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

Με τη Φ.213326/2018/0026901/07-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 29/21-06-2018 πρακτικό της Β’
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής,
γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΛΝΙΚ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 30-08-1960 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Με τη Φ.212504/2018/0026402/07-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 14/26-04-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής,
γίνεται δεκτή η από 04-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΟΥΡΑΛΠ Όνομα ΙΧΣΑΝ ΜΙΓΚΕ Όν. πατρός ΧΑΛΙΤ ΖΙΓΙΑ, γεν. 24-06-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με τη Φ.42364/2018/0023006/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
10-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΛΙΡΙ (LIRI) ΜΠΑΚΛΑΒΑ (BAKLLAVA) ον. πατρός
ΜΟΥΡΑΤ (MURAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α340903, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1947 και κατοικεί
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.46743/2018/0014048/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
16-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ (PAPA) ENI (ΕΝΙ) ον. πατρός ΝΙΚΟ
(ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α441573, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).
2. Με τη Φ.42365/2018/0021654/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
10-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΠΑΚΛΑΒΑ (BAKLLAVA) ΝΤΕΝΙΣ (DENIS) ον.
πατρός ΠΕΤΡΙΤ (ΡΕΤRΙΤ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α340902,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
1. Με τη Φ.7851/2018/0001292/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 26-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
28-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-02-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝΑ (FLORJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με τη Φ.7828/2018/0005505/07-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΣΤΕΦΑ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα Με τη Φ.20.3/1421/
01-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη Φ.7672/2018/0004649/07-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό
το από 05-05-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(όνομα) ΘΗΟ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 23-06-1959, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

69093

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2018 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1986, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΑΝΘΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005,
σύμφωνα με την αριθ. 13181/24-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με τη Φ.7467/2018/0001410/10-12-2018 απόφαση
της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’), σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 04-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΑΡΣΕΝ
(πατρώνυμο) TOM, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-11-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/13013/27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με τη Φ.3679/2018/0000317/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με τη Φ.3689/2018/0000321/07-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ
(όνομα) ΓΚΕΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΒΔΗΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του,
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018, σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/8858/04-10-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας
και Θράκης.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με τη Φ.3675/2018/0000269/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 12-10-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΕ (όνομα)
ΒΙΟΣΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-

Τεύχος Β’ 5895/31.12.2018

λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2005, σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/8252/04-10-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας
και Θράκης.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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